Załącznik nr 1 do Regulaminu

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE
- PODNIESIENIE POZIOMU GOTOWOŚCI WDROŻENIOWEJ (TRL)
REALIZOWANY PRZEZ KONSORCJUM UTP I UKW W RAMACH
PROJEKTU „INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI PLUS”
W wyniku oceny można uzyskać maksymalnie 110 punktów. Prosimy odnieść się do każdego
punktu we wniosku. Otrzymanie w którymkolwiek z punktów oceny „0” dyskwalifikuje
wniosek.
(Pola oznaczone tym kolorem wypełnia Grantodawca)
Podpis osoby przyjmującej:

Data wpłynięcia wniosku: ……………………………………
Numer zgłoszeniowy: ……………………………………

……………………………………

1. Dane wnioskodawcy
Imię i nazwisko
Kierownika Grantu
Stopień/tytuł
naukowy
Wydział
Jednostka
Dane kontaktowe
(Adres pocztowy,
email, numer
telefonu)
Zespół naukowy

(Należy podać imiona i nazwiska członków zespołu, ich tytuły naukowe)

(Dotyczy tylko, jeśli
Wnioskodawca
aplikuje jako
zespół)

1.
2.
3.
4.

2. Przedmiot planowanej komercjalizacji

Maksymalnie
20 punktów

2.1. Tytuł projektu i długość jego trwania:
Proszę podać nazwę najbardziej zbliżoną do przedmiotu komercjalizacji (nazwę technologii, Podlega ocenie
wyników B+R, rozwiązania, itp.). Proszę podać również przewidywaną długość trwania projektu formalnej
mając na uwadze, iż projekty nie mogą trwać dłużej niż 6 miesięcy. Maksymalna ilość znaków –
1000.

2.2. Opis wyników prac badawczo rozwojowych, dla których planowana jest
komercjalizacja
Należy opisać czego dotyczą wyniki prac badawczo rozwojowych, dla których planowana jest
komercjalizacja. Czy jest to technologia-sposób, produkt-wytwór, system, program
komputerowy, itp. ? Czego dotyczy, z jakiej dziedziny naukowej pochodzi, wyjaśnić istotę
wyników badań, jak przebiega proces wytwarzania, itp. ? Maksymalna ilość znaków – 3000.

Ocena 0-5
punktów

2.3. Na jakim etapie rozwoju znajduje się obecnie przedmiot komercjalizacji?
Ocena 0-5
Należy wyjaśnić, na jakim etapie znajdują się obecnie wyniki badań. Czy mają charakter
punktów
wdrożeniowy? Proszę podać poziom TRL technologii w obecnej chwili.
Jakie prace należy wykonać, aby przedmiot komercjalizacji mógł zostać przedstawiony w
sektorze przemysłu jako produkt na sprzedaż? Maksymalna ilość znaków – 2000.

2.4. Ochrona własności intelektualnej
Proszę podać, czy zgłaszany przedmiot komercjalizacji posiada ochronę praw własności
intelektualnej –zgłoszenie w polskim urzędzie patentowym lub w zagranicznym urzędzie
patentowym, udzielone prawo wyłączne w polskim urzędzie patentowym lub w zagranicznym
urzędzie patentowym, know-how, itp.. Podać informację o zgłoszeniu lub udzielonym prawie
(data zgłoszenia , numer zgłoszenia lub prawa wyłącznego). Należy podać informację, kto
posiada prawa do własności intelektualnej z wyszczególnieniem udziału procentowego każdego
z Twórców wraz z nazwiskami (jeśli dotyczy).
W przypadku braku ochrony podać informację:
 dlaczego przedmiot komercjalizacji nie jest chroniony,
 czy przedmiot komercjalizacji został ujawniony,
 czy uczestnik zamierza ubiegać się o ochronę, jeśli tak to na jakim terytorium,
 czy w przypadku sfinansowania ochrony patentowej z projektu, jednostka macierzysta
będzie wstanie ponosić koszty z tytułu utrzymania patentu?

Ocena 0-5
punktów

(Maksymalna ilość znaków – 2000.)

2.5. Innowacyjność
Należy wskazać innowacyjność przedmiotu komercjalizacji w skali kraju oraz na świecie. Proszę
podać nazwy podobnych rozwiązań i ośrodki, gdzie one powstają, jeśli istnieją. Maksymalna
ilość znaków – 3000.

3. Powiązania z sektorem przemysłu

Ocena 0-5
punktów

Maksymalnie
50 punktów (40
podstawowych
+ 10
dodatkowych)

3.1. Obszary wykorzystania
Ocena 0-10
Proszę o podanie, w jakich obszarach przemysłu wynik może być wykorzystywany (branże).
punktów
Czy zaobserwowano zapotrzebowanie rynkowe/zainteresowanie przemysłu? Czy wynik powstał
jako odpowiedź na konkretne zapotrzebowanie przemysłu?
Kto jest potencjalnym odbiorcą rozwiązania? Proszę podać jego profil.
(Maksymalna ilość znaków – 500.)

3.2. Korzyści z zastosowania dla rynku
Należy wskazać, jakie korzyści odniesie rynek z zastosowania rozwiązania, którego dotyczy
projekt. (Maksymalna ilość znaków – 2000.)

Ocena 0-5
punktów

3.3. Czy są na rynku dostępne inne podobne rozwiązania?
Proszę opisać, czy istnieją na rynku podobne rozwiązania lub też rozwiązania dotyczące tych
samych obszarów zastosowania. Proszę wskazać substytuty, jeśli istnieją. Jakie jest zagrożenie
pojawienia się innego konkurencyjnego rozwiązania w najbliższym czasie ( 1-2 lat)?
(Maksymalna ilość znaków – 2000.)

3.4. Czy nawiązana jest współpraca z sektorem biznesu w zakresie wykorzystania
przedmiotowych wyników badań B+R?
W niniejszym punkcie należy opisać, czy Wnioskodawca wraz z ewentualnym zespołem, mają
nawiązaną współpracę z sektorem przemysłu. Należy podać z nazwy podmiot zainteresowany
wykorzystaniem rozwiązania będącego przedmiotem projektu. Proszę również opisać tę
współpracę i podać, czego dotyczy.
(Maksymalna ilość znaków – 3000)

4. Planowane przedsięwzięcie

Ocena 0-5
punktów

Ocena
0-20 punktów

+ 10 punktów
za podpisany
list intencyjny/
umowę o
współpracy

Maksymalnie
40 punktów

4.1. Opis planowanego przedsięwzięcia
Należy dokładnie opisać, jakie działania planowane są w ramach niniejszego wniosku. Co należy
wykonać w ramach prac przedwdrożeniowych? Co należy jeszcze zrobić, aby zgłaszany
przedmiot komercjalizacji stał się atrakcyjny dla sektora przemysłu jako produkt? Maksymalna
ilość znaków – 5000.

Ocena 0-20
punktów

4.2. Preferowana forma komercjalizacji
Należy wskazać, czy Twórca ma własne preferencje dotyczące sposobu komercjalizacji prac
B+R. Czy jest to sprzedaż, umowa licencyjna, czy własna firma? Maksymalna ilość znaków –
1000.

Nie podlega
ocenie

4.3. Zakres planowanych wydatków
W kosztorysie należy wymienić wszystkie planowane wydatki do kwoty 90000 zł netto, które
zostaną pokryte ze środków projektu odpowiednio przez UTP i UKW. Proszę zaplanować
wszystkie wydatki, jakie będzie ponosił Wnioskodawca w związku z wykonaniem prac
przedwdrożeniowych.

Ocena 0-20
punktów

Kategoria: wydatki na zakup usług badawczych, analiz, raportów oraz ekspertyz, które są wskazane we wniosku
o dofinansowanie bądź są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu
Rodzaj kosztu, zakup

Cena netto

1.
2.
3.
4.
5.
…

5 Wsparcie dodatkowe w ramach programu Inkubator Innowacyjności +
(wliczane do kwoty całkowitej grantu)

Uczestnicy Konkursu proszeni są o podanie w poniższej tabeli, jakimi usługami byliby zainteresowani
z punktu widzenia swojego projektu.
O przyznaniu dodatkowego wsparcia decyduje Koordynator Projektu Inkubator Innowacyjności+ z
ramienia UTP i UKW , po zapoznaniu się wynikami Konkursu oraz po analizie dostępnych środków.
Proszę zaznaczyć w pierwszej kolumnie poniższej tabeli „x” przy wsparciu, które Państwa interesuje.

x

Rodzaj oczekiwanego wsparcia
Prezentacja Technologii na targach
Proszę wskazać nazwę miejsce i datę targów:
Prezentacja Technologii w bazach
Krajowa ochrona patentowa
Międzynarodowa ochrona patentowa
Uczestnictwo w spotkaniach panelowych ekspertów

Potwierdzam prawdziwość podanych powyżej informacji.

…………………………………………………….
Miejsce, data

…………………………………………………….
Podpis Grantobiorcy

